
A7 מכונת הרדמה דגם

A7 מכונת הרדמה דגם    A7 מכונת הרדמה דגם    

תיאור כללי תיאור כללי 

A7 ניסיון למציאות מכונת ההרדמה מדגםA7 ניסיון למציאות מכונת ההרדמה מדגם
מהווה תחנת עבודה להרדמה , במשך יותר ממהווה תחנת עבודה להרדמה , במשך יותר מ

-30 שנים Mindray עובדת בשותפות עם-30 שנים Mindray עובדת בשותפות עם
צוותים רפואיים כדי לפתח פתרונות לסביבתצוותים רפואיים כדי לפתח פתרונות לסביבת
חדר הניתוח שעומדים במלוא הדרישות שלחדר הניתוח שעומדים במלוא הדרישות של

המצבים הקליניים התובעניים ביותר, תוךהמצבים הקליניים התובעניים ביותר, תוך
התמקדות בפתרונות שמפחיתים את עומסהתמקדות בפתרונות שמפחיתים את עומס

העבודה לרופאים. בשילוב פריצות דרךהעבודה לרופאים. בשילוב פריצות דרך
טכנולוגיות אחרונות בתחום מכונותטכנולוגיות אחרונות בתחום מכונות

ההרדמה, טכנולוגית ניטור מתקדמתההרדמה, טכנולוגית ניטור מתקדמת
ומערכות תקשורת מתקדמות, כל אלוומערכות תקשורת מתקדמות, כל אלו

מביאים את חברת MINDRAY להציע אתמביאים את חברת MINDRAY להציע את
תחנת העבודה להרדמה A7 החדשה. מכונתתחנת העבודה להרדמה A7 החדשה. מכונת

ההרדמה A7 מספקת מיקסר גז אלקטרוניההרדמה A7 מספקת מיקסר גז אלקטרוני
חדש, אשר עוזר להגדיר את קצב אספקתחדש, אשר עוזר להגדיר את קצב אספקת
הגז הטרי באופן מהיר ומדויק, בשילוב עםהגז הטרי באופן מהיר ומדויק, בשילוב עם

האופטימיזציה באספקת גז טרי, המשתמשיםהאופטימיזציה באספקת גז טרי, המשתמשים
יכולים לספק ספיקה נמוכה להרדמה רציפהיכולים לספק ספיקה נמוכה להרדמה רציפה

ובטוחה לכל החולים, לשפר את חווייתובטוחה לכל החולים, לשפר את חוויית
ההרדמה הכללית וגם לתרום להתייעלותההרדמה הכללית וגם לתרום להתייעלות
ולחיסכון בעלויות לבית החולים. מערכתולחיסכון בעלויות לבית החולים. מערכת

ממשק משתמש מתקדמת המפשטת אתממשק משתמש מתקדמת המפשטת את
זרימת העבודה ומאפשרת לרופאים להפנותזרימת העבודה ומאפשרת לרופאים להפנות
את תשומת לבם למטופל. מסך מגע צבעוניאת תשומת לבם למטופל. מסך מגע צבעוני

15" מאפשר קבלת החלטות מושכלת15" מאפשר קבלת החלטות מושכלת
המבוססת על נתונים גרפיים ומספרייםהמבוססת על נתונים גרפיים ומספריים

A7 המוצגים באופן ברור. מכונת ההרדמהA7 המוצגים באופן ברור. מכונת ההרדמה
מציעה מגוון רחב של מצבי הנשמה ותומכתמציעה מגוון רחב של מצבי הנשמה ותומכת

באופן מלא בכל שלבי הליך ההרדמה. מודולבאופן מלא בכל שלבי הליך ההרדמה. מודול
גזים מאפשר ניתוח נשימה מקיף. שילוב ידעגזים מאפשר ניתוח נשימה מקיף. שילוב ידע
וניסיון המערכת משלבת ניהול מידע וניטור,וניסיון המערכת משלבת ניהול מידע וניטור,
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בתהליך ההרדמה והטיפול. מכונת ההרדמהבתהליך ההרדמה והטיפול. מכונת ההרדמה

יכולה להתחבר למערכות מידע, מהיכולה להתחבר למערכות מידע, מה
שמאפשר לשתף נתונים קליניים ישירותשמאפשר לשתף נתונים קליניים ישירות

מנקודת הטיפול. ·  עיצוב חדשני, קומפקטימנקודת הטיפול. ·  עיצוב חדשני, קומפקטי
ארגונומי וחכם, בעל ממשק אינטואיטיביארגונומי וחכם, בעל ממשק אינטואיטיבי

המאפשר למטפל שליטה קלה ומהירה יותרהמאפשר למטפל שליטה קלה ומהירה יותר
בהגדרות המכונה ומשאיר אותו פנוי להשגחהבהגדרות המכונה ומשאיר אותו פנוי להשגחה

על החולה. ·  מנשם עוצמתי ורגיש במיוחד,על החולה. ·  מנשם עוצמתי ורגיש במיוחד,
מספק מגוון רחב של אפשרויות מתקדמותמספק מגוון רחב של אפשרויות מתקדמות

המתאימות לטיפול במטופלים שונים מפגיםהמתאימות לטיפול במטופלים שונים מפגים
ועד למבוגרים. ·  ספירומטריה אינטגרליתועד למבוגרים. ·  ספירומטריה אינטגרלית
מאפשרת ניטור מתקדם וקבלת החלטותמאפשרת ניטור מתקדם וקבלת החלטות

איכותית יותר בזמן אמת. ·  אביזרים ומאיידיםאיכותית יותר בזמן אמת. ·  אביזרים ומאיידים
איכותיים ·  תכונות חדשניות לשמירה עלאיכותיים ·  תכונות חדשניות לשמירה על

בטיחות המטפל והמטופל וחיסכון בחומריבטיחות המטפל והמטופל וחיסכון בחומרי
ההרדמה. ·  עמידה בסטנדרטיםההרדמה. ·  עמידה בסטנדרטים

הבינלאומיים המחמירים ביותר בתחוםהבינלאומיים המחמירים ביותר בתחום
המכשור הרפואי, בטיחות החולה, תקשורתהמכשור הרפואי, בטיחות החולה, תקשורת

נתונים ואיכות הייצור. ·  מותאם ליחידותנתונים ואיכות הייצור. ·  מותאם ליחידות
.ETCO2 ,BIS ,AG ניטור מתקדמות כגון.ETCO2 ,BIS ,AG ניטור מתקדמות כגון

(VCV) הנשמת בקרת נפח         ·(VCV) הנשמת בקרת נפח         ·
·         הנשמת בקרת לחץ (PCV) עם נפח·         הנשמת בקרת לחץ (PCV) עם נפח

(PS) מובטח ·         הנשמה תומכת לחץ(PS) מובטח ·         הנשמה תומכת לחץ
·         הנשמה הכרחית מסונכרנת לא·         הנשמה הכרחית מסונכרנת לא

SIMV -ו VC-SIMV) רציפה במצבי נפח ולחץ-SIMV -ו VC-SIMV) רציפה במצבי נפח ולחץ-
PC) ·         טרי גז ופיצוי אוטומטי ציות פיצויPC) ·         טרי גז ופיצוי אוטומטי ציות פיצוי
משמרים נפחי זרימה ·         מערכת נשימהמשמרים נפחי זרימה ·         מערכת נשימה
מחוממת שמונעת כמעט לחלוטין עיבוי פנימימחוממת שמונעת כמעט לחלוטין עיבוי פנימי
·         עיצוב אינטגראלי עם פינות מעוגלות·         עיצוב אינטגראלי עם פינות מעוגלות

כולל מסדר כבלים וצינורות ·         מיכלכולל מסדר כבלים וצינורות ·         מיכל
סופח חסכוני, המקטין את הנפח הדחיססופח חסכוני, המקטין את הנפח הדחיס

PRE) ותומך במחסניות סטנדרטיותPRE) ותומך במחסניות סטנדרטיות
PACKED). ·         לבקרה משולב מגע מסךPACKED). ·         לבקרה משולב מגע מסך

וגיבוי ·         תאורת ציוד עם בקרת בהירותוגיבוי ·         תאורת ציוד עם בקרת בהירות
·         סוללת גיבוי לשעתיים וחצי ·  אחריות·         סוללת גיבוי לשעתיים וחצי ·  אחריות

ושירות מקצועי ע"י חברת קלינטיקה בע"מושירות מקצועי ע"י חברת קלינטיקה בע"מ
מאפיינים מאפיינים 
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מסך מגע גדול 15.2", מאפשר למטפלמסך מגע גדול 15.2", מאפשר למטפל
להתעסק פחות זמן במכשיר ולהיות פנוי יותרלהתעסק פחות זמן במכשיר ולהיות פנוי יותר

לטיפול בחולה מדי זרימה אלקטרונייםלטיפול בחולה מדי זרימה אלקטרוניים
מוצגים ע"ג המסך בשתי עמודות משטח מגעמוצגים ע"ג המסך בשתי עמודות משטח מגע

נשלף (עכבר) נעילה מרכזית ל4 גלגליםנשלף (עכבר) נעילה מרכזית ל4 גלגלים
יציאה חיצונית לחמצן או אויר. מערכות הגנהיציאה חיצונית לחמצן או אויר. מערכות הגנה

חדשות המבטיחות תחילת וסיום הרדמהחדשות המבטיחות תחילת וסיום הרדמה
במצב בטיחותי. מד לחץ אוויר אנלוגי מתגבמצב בטיחותי. מד לחץ אוויר אנלוגי מתג

הפעלה ידני / אוטומטי כפתורי בקרת זרימההפעלה ידני / אוטומטי כפתורי בקרת זרימה
ממשק משתמש אינטואיטיבי ניתן להתחברממשק משתמש אינטואיטיבי ניתן להתחבר

עד שלושה מכשירי אידוי עלויות תחזוקהעד שלושה מכשירי אידוי עלויות תחזוקה
נמוכות טכנולוגיה מתקדמת שליטת גזנמוכות טכנולוגיה מתקדמת שליטת גז

אלקטרונית מבטיחה זרימת גז מדויקת תגובהאלקטרונית מבטיחה זרימת גז מדויקת תגובה
ותמיכה מדויקת לדרישות הקליניות וחיסכוןותמיכה מדויקת לדרישות הקליניות וחיסכון

בעלויות כולל ספיקה נמוכה. זרימת גזבעלויות כולל ספיקה נמוכה. זרימת גז
אלקטרונית עם הגדרות להתאמה אישיתאלקטרונית עם הגדרות להתאמה אישית

מקשים מהירים לשינוי ספיקת חמצן קישוריותמקשים מהירים לשינוי ספיקת חמצן קישוריות
HL7 מערכת תאימות נתונים יצוא למטרתHL7 מערכת תאימות נתונים יצוא למטרת

אוטומטית ופיצוי גז טרי ביצועים מצביאוטומטית ופיצוי גז טרי ביצועים מצבי
SIMV,VC-SIMV הנשמה מתקדמים, כולל-SIMV,VC-SIMV הנשמה מתקדמים, כולל-

PC, וPS , בנפח שליטה כסטנדרט מגיעPC, וPS , בנפח שליטה כסטנדרט מגיע
במצב בקרת לחץ אינדיקציה ברורה של נתוניבמצב בקרת לחץ אינדיקציה ברורה של נתוני
המטופל במצב של תמיכה נשימתית מערכתהמטופל במצב של תמיכה נשימתית מערכת
ניטור גזים ספירומטריה משופרת עם תצורהניטור גזים ספירומטריה משופרת עם תצורה

גרפית על המסך מערכת עיבוי נשימהגרפית על המסך מערכת עיבוי נשימה
מחוממת הממזערת עיבוי בטיחות שסתוםמחוממת הממזערת עיבוי בטיחות שסתום

APL נשימה בדרכי לחץ מפחית מהיר שחרורAPL נשימה בדרכי לחץ מפחית מהיר שחרור
מיקסר חמצן אוויר להתאמת אחוז חמצןמיקסר חמצן אוויר להתאמת אחוז חמצן

שקע לחץ לספיקת חמצן גבוה מערכת גיבוישקע לחץ לספיקת חמצן גבוה מערכת גיבוי
חמצן/אוויר למקרה של כשל אלקטרוניחמצן/אוויר למקרה של כשל אלקטרוני

מערכת גזים בספיקה נמוכה גלגלים עמידיםמערכת גזים בספיקה נמוכה גלגלים עמידים
ואיכותיים בלם נעילה מרכזי סוללת גיבוי שלואיכותיים בלם נעילה מרכזי סוללת גיבוי של

90 דקות יכולת התחברות לבלוני O2 / אוויר90 דקות יכולת התחברות לבלוני O2 / אוויר
/ N2O העבודה תחנת עיצוב כגיבוי A7 עיצוב/ N2O העבודה תחנת עיצוב כגיבוי A7 עיצוב

ארגונומי לנוחות ויעילות עבודה משטחארגונומי לנוחות ויעילות עבודה משטח
עבודה גדול מנירוסטה תאורה מתכווננתעבודה גדול מנירוסטה תאורה מתכווננת
שולחן עבודה נשלף נוסף שלוש מגירותשולחן עבודה נשלף נוסף שלוש מגירות

גדולות עם יכולת נעילה יחידת סאקשיין עם ווגדולות עם יכולת נעילה יחידת סאקשיין עם וו
תליה משולבת מסילות GCX תואמותתליה משולבת מסילות GCX תואמות

AIMSלמוניטורים וAIMSלמוניטורים ו
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